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แนวปฏิบติัส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

 

1. การปฏิบติัตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้านการเปิดเผยข้อมูล การส่ือสารการ

ด าเนินงาน การป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน  

1.1 จดัท ำรำยกำรกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ขีองหน่วยงำนก ำกบัดแูล         

ทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบถว้น เป็นปัจจุบนั และพรอ้มส ำหรบักำรน ำไปใชง้ำนอยู่เสมอ 

1.2 ด ำเนินกำรศกึษำรำยละเอยีดของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ ี พรอ้ม

ทัง้ จดัท ำรำยกำรส ำหรบัทวนสอบกำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 ควบคุมใหผู้เ้กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ ีตำม

รำยกำรทีจ่ดัท ำ 

1.4 จดัใหม้กีำรทวนสอบกำรปฏบิตังิำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

 
2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผู้มีส่วนได้เสีย ใน

ชุมชนในพื้นท่ีด าเนินกิจการ ตลอดจนสนับสนุนการป้องกนัและหรือลดความเส่ียงทาง
สงัคม ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนขององคก์ร 
2.1 จดัใหม้กีำรส ำรวจและวเิครำะหส์ภำพชุมชน สงัคม และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของ

องคก์ร พรอ้มทัง้ จดัท ำแผนตดิตำมและบรรเทำผลกระทบ โดยแบ่งตำมช่วงเวลำทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบ ดงันี้  

- ก่อนด ำเนินโครงกำร 
- ช่วงก่อสรำ้ง 
- ช่วงด ำเนินกำรจนถงึสิน้สุดสญัญำ 
- และหรอืช่วงเวลำอื่นทีม่กีำรด ำเนินกำรใดๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชน 

   

 ทัง้นี้ ขอบเขตและแนวทำงกำรด ำเนินกำรใหอ้ำ้งองิตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหรอื 
 แนวปฏบิตัทิีด่ขีองหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
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2.2 จดัใหม้กีำรก ำหนดและจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชน  เพือ่ระบุขอ้
กงัวลดำ้นผลกระทบต่อคุณภำพชวีติ หรอืควำมตอ้งกำรของชุมชน  ทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนขององคก์ร  

2.3 จดัให้มกีำรให้ข้อมูลและควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรแก่ชุมชน ก่อนที่จะเข้ำ

ด ำเนินกำรในพืน้ทีใ่ดๆ  โดยครอบคลุมกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ส ำคญัในชุมชนที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง

ต่อกำรด ำเนินกจิกำรขององคก์รในพืน้ทีน่ัน้ๆ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.4 ส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องที่มีควำมส ำคญัอยู่ในระดบัสูง มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนหรือให้ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรในรูปแบบควำมร่วมมือที่
เหมำะสมตำมบรบิทกำรด ำเนินกจิกำรในแต่ละพืน้ที ่อำท ิรูปแบบของคณะกรรมกำรไตรภำค ี
คณะท ำงำน หน่วยงำนร่วมพฒันำโครงกำร และหรอืรูปแบบอื่นที่เหมำะสม โดยประกอบไป
ดว้ยผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงน้อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ องคก์ร หน่วยงำนภำครฐั และชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.5 เปิดโอกำสให้กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ส ำคญัในชุมชนได้แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กบัองคก์ร ตำม
ประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบั  ขอ้กงัวลของชุมชนในรปูแบบทีเ่หมำะสม  

2.6 จดัใหม้กีำรทบทวนประเดน็ควำมคำดหวงัของกลุ่มผู้มสี่วนไดเ้สยีที่ส ำคญัในชุมชน อย่ำงน้อย  
ปีละ1 ครัง้ 

2.7  รเิริม่ด ำเนินโครงกำรและหรอืเขำ้ร่วมกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ และกจิกรรมต่ำงๆ ของชุมชน  
 อย่ำงต่อเนื่อง เพือ่สง่เสรมิควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนในพืน้ทีใ่นระยะยำว 

 
3. การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

3.1 รเิริม่และด ำเนินโครงกำรทีส่อดคลอ้งกบักระบวนกำรด ำเนินธุรกจิ หรอืควำมตอ้งกำรของชุมชน 
ทีม่คีวำมสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื  

3.2 มุ่งเน้นกำรสง่เสรมิเสรมิศกัยภำพและควำมเขม้แขง็ใหชุ้มชนอย่ำงยัง่ยนื 
3.3 มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนที่มสี่วนแก้ไขปัญหำและหรอืก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมตำมบริบท

ทอ้งถิน่ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิและยัง่ยนื 
3.4 มุ่งเน้นกำรผสำนควำมร่วมมอืในกำรด ำเนินงำนกบัหน่วยงำน ภำคเีครอืขำ่ย และผูเ้กีย่วขอ้งทุก

ภำคสว่น โดยเปิดโอกำสใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร 
3.5 ส่งเสรมิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน ส่งเสรมิให้ชุมชนมกีำรเรียนรู้ และหรอืกำรพฒันำ

ศกัยภำพอย่ำงยัง่ยนื 
3.6 ส่งเสรมิกำรกระจำยรำยไดสู้่ชุมชน อำท ิกำรสนับสนุนกำรจำ้งงำนและกำรสรำ้งงำนในทอ้งถิน่

ตำมเงือ่นไขทีเ่หมำะสม สนบัสนุนและส่งเสรมิกำรพฒันำทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบ
อำชพีและกำรสรำ้งรำยไดเ้สรมิของชุมชน เป็นตน้ 

3.7 สนับสนุนให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน 
ครอบคลุมมิติของกำรพฒันำต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่ำงๆ อำทิ กำรศึกษำ กำรอนุรกัษ์วฒันธรรม
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ประเพณีท้องถิ่น กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและเสริมสร้ำงสุขอนำมัยที่ดี  กำรพัฒนำ
เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และกำรพฒันำสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

3.8 ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมปกป้องและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม ทรพัยำกรธรรมชำต ิระบบนิเวศและควำม
หลำกหลำยทำงชวีภำพในพืน้ที ่ครอบคลุม สิง่มชีวีติ สตัวป่์ำและพนัธุพ์ชื ทัง้ทำงบกและทำงน ้ำ  
ในฐำนะทีเ่ป็นฐำนทรพัยำกรทีส่ ำคญัต่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงยัง่ยนื ทัง้นี้ กำรพฒันำดงักล่ำว
สำมำรถเพิม่เตมิประเดน็อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยพจิำรณำจำกควำมส ำคญัของสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยไม่ขดัต่อกฎระบียบ ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในระดบัพืน้ที ่ระดบัประเทศ และระดบัสำกล 

3.9 ใหค้วำมช่วยเหลอืชุมชนในภำวะวกิฤต ภำวะฉุกเฉิน และกรณีภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ
ครอบคลุมกำรจดัหำเครื่องใชท้ีจ่ ำเป็น อำหำรและยำ ทีอ่ยู่อำศยั กำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยและ
กำรด ำเนินงำนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4. ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานและผู้เก่ียวข้องให้มีความรบัผิดชอบต่อชุมชน 
4.1 เผยแพร่นโยบำย แนวปฎิบตั ิเป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำนให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องได้ 

รบัทรำบอย่ำงทัว่ถงึ 
4.2 เปิดโอกำสใหพ้นกังำนและผูเ้กีย่วขอ้งเขำ้รบักำรฝึกอบรมหรอืเขำ้ร่วมสมัมนำ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร  

มสีว่นร่วมพฒันำชุมชน 
4.3 สนับสนุนให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรมสี่วนร่วมในโครงกำรเพื่อ

ชุมชนและสงัคมใหพ้นกังำนท่ำนอื่นๆ และบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 
4.4 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังำนมโีอกำสเขำ้ร่วมโครงกำรเพือ่ชุมชน ตำมรปูแบบทีเ่หมำะสม 
4.5 ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder)  มีโอกำสเข้ำร่วมในโครงกำรเพื่อชุมชน ตำมรูปแบบที่

เหมำะสม 
 

5. เผยแพร่ผลการด าเนินกิจการต่อชุมชนและสาธารณชนอย่างสม า่เสมอ  
5.1 เปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชน ไดเ้ยีย่มชมกำรด ำเนินงำนของกจิกำร (Plant Visit) 

หำกมกีำรรอ้งขอ และหรอืรเิริม่ใหม้กีำรจดักจิกรรมในรูปแบบอื่นๆ ไดต้ำมควำมเหมำะสมของ
แต่ละพืน้ที ่

5.2 จดัท ำเอกสำรเผยแพร่ขอ้มลูควำมรูเ้กี่ยวกบั กำรด ำเนินงำนขององคก์ร กำรมสีว่นร่วมกบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยี และกำรมสีว่นร่วมพฒันำชุมชน  อย่ำงน้อยปีละ 1 ฉบบั 

5.3 เผยแพร่ขอ้มลูผลกำรด ำเนินกจิกำรอย่ำงรบัผดิชอบต่อสงัคม และกำรมสีว่นร่วมพฒันำชุมชน 
ใหชุ้มชนและสำธำรณชนไดร้บัทรำบตำมช่องทำงทีเ่หมำะสม โดยมคีวำมสอดคลอ้งกบัแนว 

 ปฏบิตัทิีด่ขีองหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
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6. แสวงหาโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบั 
 หน่วยงานต่างๆ เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

6.1 เขำ้ร่วมในกจิกรรม/โครงกำรของเครอืขำ่ยหรอืหน่วยงำน ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดำ้นกำรพฒันำ 
ชุมชนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.2 ประมวลผลองคค์วำมรูแ้ละประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนและกำรเขำ้ร่วมแลกเปลีย่น 
ประสบกำรณ์กบัหน่วยงำนต่ำงๆ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต ตำมควำม 
เหมำะสม 

 
7. จดัให้มีช่องทางติดต่อส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.1 จดัใหม้ชี่องทำงตดิต่อสือ่สำรทีช่ดัเจน ตำมควำมเหมำะสมทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีในชุมชนแต่ละพืน้ที่ 
      สำมำรถเขำ้ถงึได ้อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง ใหค้รอบคลุมถงึกำรตดิต่อสือ่สำรเพือ่แจง้เหตุฉุกเฉิน           
           หรอืเหตวุกิฤต ทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

7.2 ระบุหน่วยงำนหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบในกำรรบัเรื่องจำกช่องทำงตดิต่อสือ่สำร  
      ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทรำบอย่ำงชดัเจน 

  
8. ติดตามและประเมินผล 

 8.1 จดัใหม้กีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนในขอ้ 1-7 อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
    8.2 จดัใหม้กีระบวนกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนในขอ้ 8.1 มำใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรจดัท ำ 
      แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีำรพฒันำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 


